
 

 

  

एस. स्वामिनाथन याांना MRSI-ICSC पुरस्कार प्रदान 

िटेररयल ररसर्च सोसायटी ऑफ इांडियाच्या (MRSI-ICSC) वतीने देण्यात येणारा 'उच्र् वाहकता 
आणण पदाथच ववज्ञान' वावषचक पुरस्कार यांदा नॅनो तांत्रज्ञान आणण प्रगत बायोिटेररअल कें द्रारे् 
(CeNTAB) सांर्ालक एस. स्वामिनाथन याांना प्रदान करण्यात आला.  
 

िुांबईतील IIT येथे आयोजित MRSI-ICSC सांस्थेच्या २८ व्या वावषचक सवचसाधारण सभेत सांस्थेर्े 
अध्यक्ष सुरेश दास याांच्या हस्ते हा पुरस्कार स्वामिनाथन याांना प्रदान करण्यात आला.  
 

स्वामिनाथन हे सास्त्र ववद्यापीठाच्या प्रायोजित सांशोधन ववभागारे् अधधष्ठाता म्हणूनही काि 
पाहत आहेत.  
 

स्वामिनाथन आणण तयाांच्या सहकारी सांशोधकाांनी 'सास्त्र' नॅनो तांत्रज्ञान आणण प्रगत 
बायोिटेररअल कें द्रािध्ये (CeNTAB) केलेले वैज्ञाननक प्रयोग आणण सैद्धाांनतक कािार्ी दखल 
घेऊन हा पुरस्कार देण्यात आला आहे, असे प्रमसद्धीस ददलेल्या ननवेदनात म्हटले आहे. 
 

 

 

पलानीस्वािीांनी घेतली तामिळनािूच्या िुख्यिांत्रत्रपदार्ी शपथ 

तामिळनािूच्या िुख्यिांत्रत्रपदी अण्णा द्रिुकरे् नवननवाचधर्त नेते ई. के. पलानीस्वािी ववराििान 
झाले आहेत. पलानीस्वािी याांनी रािभवनात झालेल्या सोहळ्यात िुख्यिांत्रत्रपदार्ी शपथ घेतली. 
राज्यपाल सी. ववद्यासागर राव याांनी तयाांना पदार्ी शपथ ददली. यावेळी पलानीस्वािी याांच्या 
िांत्रत्रिांिळातील िांत्रयाांनाही राज्यपालाांनी शपथ ददली 
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ततपूवी १२४ आिदाराांर्े सिथचन असल्यार्े पत्र पलानीस्वािी याांनी ददल्यानांतर राज्यपाल सी. 
ववद्यासागर राव याांनी तयाांना सरकार स्थापनेसाठी ननिांत्रण ददले होते. येतया १५ ददवसाांत 
बहुित मसद्ध करण्यास साांधगतले होते.  
 

सवोच्र् न्यायालयाने िांगळवारी बेदहशबेी सांपत्तीप्रकरणात ियलमलता याांच्या सांभाव्य वारसदार 
आणण अण्णाद्रिुकच्या सरधर्टणीस व्ही. शमशकला दोषी असल्यार्ा ननकाल ददला. िांगळवारी 
न्यायालयार्े न्या. पी. सी. घोष व न्या. अमितव रॉय याांच्या द्ववसदस्यीय पीठाने ियलमलता, 
शमशकला व व्ही. एन. सुधाकरन, एलावरासी याांच्याववरोधात ननकाल ददला होता.  
 

ियलमलता याांच्या बेदहशबेी िालिते्तर्े हे प्रकरण १९ वषे िनेु होते. शमशकला या बुधवारी शरण 
आल्यावर बांगळुरूतील तुरां गात तयाांर्ी रवानगी करण्यात आली आहे. 
 

 

 

बीएसएफ िवानाांना मिळणार सवलतीच्या दरात पतांिलीर्ी 
उतपादने 
पतांिली उद्योग सिूहाच्या पदहल्या लष्करी छावणीतील दकुानारे् उद्घाटन नवी ददल्ली येथे 
बुधवारी करण्यात आले आहे. येतया काळात अशा अनेक दकुानाांर्ा शुभारांभ होणार असल्यारे् 
यावेळी िाहीर करण्यात आले आहे. भारतीय बािारपेठेत अल्पावधीतर् आपले स्थान ननिाचण 
केलेल्या पतांिलीच्या उतपादनाांर्ी ववक्री आता लष्कर छावण्याांच्या पररसरात होणार आहे. 
 

लष्करी छावण्याांच्या कॅं टीनिधून ककरकोळ वस्तूांर्ी आणण उतपादनाांर्ी ववक्री होते. या उतपादनाांर्ी 
ववक्री सवलतीच्या स्वरपात होते. बाकी बािारभावापेक्षा कॅं टीनिध्ये ववक्रीसाठी असलेल्या वस्तू 
स्वस्त मिळतात.  
 

या दठकाणी ववववध कां पन्याांर्ी उतपादने ठेवली िातात. पतांिलीर्ी उतपादने या कॅं टीनिध्ये या 
आधीर् आली आहेत परांतु यावेळी िात्र पतांिली उतपादनाांसाठी वेगळे दकुानर्ां ांं सुरू करण्यात 
आले आहे. 
 

 



 

 

येतया काही ददवसाांिध्ये ककिान १२ दकुाने या सांघटनेतफे उघिण्यात येणार असल्यारे् 
बीएसएफने साांधगतले. ज्या दठकाणी बीएसएफरे् तळ आहे तया दठकाणी ही दकुाने उघिण्यात 
येणार असल्यार्े अधधकाऱयाांनी साांधगतले.  
 

या करारानुसार भारतातील ववववध बीएसएफ तळाांवर ही दकुाने उघिण्यात येणार आहेत. सवच 
उतपादनाांवर १५ ते २८ टक्क्याांदरम्यान सवलत मिळणार असल्यार्े अधधकाऱयाांनी साांधगतले. 
 

 

 

लॉरेस िागनतक पुरस्कारासाठी सवोतकृष्ट खेळािुांर्ी ननवि 

क्रीिा ववश् वातील िहान धावपटू उसेन बोल्ट आणण जिम्नॅस्ट मसिोनी त्रबल्स याांर्ी प्रनतष्ठेच्या 
लॉरेस िागनतक पुरस्कारात वषाचतील सवोतकृष्ट खेळािू म्हणनू ननवि करण्यात आली.  
 

खेळािधील 'ऑस्कर' म्हणून या पुरस्काराांर्ी ओळख आहे. बोल्टने ववक्रिी र्ौथयाांदा हा पुरस्कार 
पटकावला. यापूवी बोल्ट २००९, २०१० आणण २०१३ िध्ये या पुरस्कारार्ा िानकरी ठरला 
होता. बोल्टला सवचकामलक सवोत्ति धावपटू िायकेल िॉन्सनच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान 
करण्यात आला.  
 

टेननसपटू रॉिर फेिरर, सेरेना ववल्यम्स, साहसी क्रीिापटू केली स्लॅटर याांनीही हा परुस्कार यापूवी 
र्ार वेळा पटकावला आहे.  
 

बोल्टप्रिाणेर् ऑमलांवपकिध्ये जिम्नॅजस्टक क्रीिा प्रकारात सवोत्ति कािधगरी करणारी मसिोनी 
त्रबलेस िदहला ववभागात सवोत्ति खेळािू ठरली. ररयो ऑमलांवपकिध्ये नतने र्ार सुवणच आणण एक 
ब्ॉ ांझ अशी एकूण पार् पदके मिळववली.  
 

ऑमलांवपकिधील सवचकामलन सवोत्ति खेळािू म्हणून ओळख असलेल्या िलतरणपटू िायकेल 
फेल््सला िोरदार पुनरागिन करणारा खेळािू म्हणनू गौरववण्यात आले. पुनरागिनाच्या स्पधेत 
तयाने पार् सुवणचपदकाांर्ी किाई केली. 
 

'फॉम्युचला वन' िधील िगज्िेता ननको रॉसबगच यालदेखील 'बे्क थू्र ऑफ दद इयर' पुरस्काराने 



 

 

गौरववण्यात आले. यापूवी २०१४ आणण २०१५ िध्ये उपवविेता रादहल्यानांतर गेल्यावषी रॉसबगचने 
प्रथिर् वविेतेपदाला गवसणी घातली होती. 
 

 

 

भारतार्ा पदहला वपकलबॉल सांघ सज्ि 

गेल्या काही वषाांिध्ये र्ाांगल्याप्रकारे प्रसार झालेल्या वपकलबॉल या अनोख्या क्रीिाप्रकाराने 
भारतात आपला ििबूत िि बसवला आहे. 
 

२००७ साली भारतीयाांना ओळख झालेल्या या खेळार्ा पदहला आांतरराष्रीय सांघ सज्ि झाला 
असून १८ व १९ फेब्वुारीला होणाऱया आांतरराष्रीय स्पधेसाठी २३ सदस्याांर्ा भारतीय सांघ १७ 
फेब्ुवारीला बँकॉक (थायलांि) येथे रवाना होणार आहे. 
 

बँकॉक येथील सँटीसुक इांजललश स्कूलच्या वतीने 'बँकॉक खलु्या वपकलबॉल' स्पधेरे् आयोिन 
करण्यात आले असून यास्पधेसाठी भारतातील २३ खेळािूांर्ी ननवि करण्यात आली आहे.  
 

ववशषे म्हणिे, भारताच्या या पदहल्या वदहल्या सांघािध्ये ५ िुांबईकराांर्ा सिावेश असून 
रािस्थानर्े सवाचधधक १० खेळािू भारतीय सांघात आहेत. त्रबहारच्या रांिन कुिार गु् ताकि े
भारतार्ी धुरा सोपववण्यात आली असून तो वपकलबॉल राष्रीय सांघार्ा पदहला कणचधार ठरला 
आहे. 
 

 

 

स्िाटचफोन ववक्रीत सॅिसांगला िागे टाकत अॅपल नांबर १ 

सॅिसांगला िागे टाकत अॅपलने िागनतक स्िाटचफोन बािारपेठेत अव्वल स्थान काबीि केले 
आहे. दोन वषाांिध्ये पदहल्याांदार् अॅपलने सॅिसांगला िागे टाकले आहे.  
 

अॅपलने र्ौथया नतिाहीिध्ये ७ कोटी ७० लाख ४ हिार स्िाटचफोनर्ी ववक्री केली आहे. तर 
सॅिसांगने गेल्या नतिाहीत ७ कोटी ६७ लाख ८ हिार स्िाटचफोनर्ी ववक्री केली आहे. गाटचनर या 
सांशोधन सांस्थेने याबद्दलर्ी आकिवेारी प्रमसद्ध केली आहे. 



 

 

 

सध्या अॅपलकिून िगभरातील स्िाटचफोन बािारपेठेर्ा १७.९% दहस्सा ननयांत्रत्रत केला िातो. तर 
सॅिसांगर्ा स्िाटचफोन बािारपेठेतील दहस्सा १७.८% इतका आहे.  
 

गॅलेक्सी नोट ७ च्या बॅटरीिध्ये ताांत्रत्रक सिस्या उद्भवत असल्यार्ा फटका सॅिसांगला बसला 
आहे. तर आयफोन ७ ्लसला मिळालेल्या िबरदस्त प्रनतसादार्ा फायदा अॅपलला झाला आहे.  
 

४ कोटीांहून अधधक स्िाटचफोनर्ी ववक्री करत हुवाईने सॅिसांग आणण अॅपलला काही प्रिाणात 
धक्का ददला आहे. सवाचधधक ववकल्या िाणाऱया स्िाटचफोनच्या यादीत हुवाईने अॅपल आणण 
सॅिसांगनांतर नतसरे स्थान पटकावले आहे. 
 

 

 

ड्रोनच्या िदतीने परागीभवनार्ी कक्रया शक्य 

कीटकाांच्या आकारारे् ड्रोन िपानी वैज्ञाननकाांनी तयार केले असून तयाांना घोिय़ारे् केस व धर्कट 
िेल लावल्याने तयाांर्ा वापर वपकाांच्या परागीभवनासाठी करणे शक्य होणार आहे. एरवी 
परागीभवनातून वपकाांच्या उतपादनास िदत करण्यारे् काि िधिाशा करीत असतात पण आता 
तयाांर्ी सांख्या घटत आहे. 
 

एक प्रकारे हे ड्रोन म्हणिे कृत्रत्रि परागीभवनकारक आहेत तयात घोिय़ारे् केस व धर्कट िेल 
वापरले असल्याने परागकण या केसाांना धर्कटून पसरतात. एका फुलापासून ते दसुऱया फुलावर 
िाऊन पितात तयािुळे िवैववववधता साधली िाते. सांशोधकाांच्या िते या ड्रोन्सर्ा वापर कृषी 
उतपादन वाढीसाठी करता येईल, तयार्ा फायदा शतेकऱयाांसाठी होईल. 
 

नॅशनल इजन्स्टटय़ूट ऑफ अ ॅिव्हान्सि इांिस्रीयल सायन्स अिँ टेक्नॉलॉिी व नॅनोिटेररयल 
रीसर्च इजन्स्टटय़ूट या िपनिधील सांस्थाांरे् प्रिुख वैज्ञाननक एजिरो मियाको याांनी ही िादहती 
ददली.  
 

रोबोदटक पॉमलनेटसचना परागीकरणार्े िागच मशकवण्यासाठी िीपीएस व कृत्रत्रि बुद्धधिते्तर्ा वापर 
करता येईळ, २००७ पासून ववद्युत वाहक म्हणून काि करणाऱया द्रवाांर्ा ते शोध घेत होते 
तयातून हेअर वोक्स हा धर्कट पदाथच तयार करण्यात आला पण तो तयाांनार् उपयोगी वाटला 



 

 

नाही. नांतर तयाांनी िधिाशा व घरिाशा, िुांलया याांच्या अभ्यासातून तयाांनी परागकण उर्लू 
शकणारे धर्कट केस तयार केले. 
 

अपघातानेर् हा शोध लागला असे श्वेतलान रे्रे्तका याांनी साांधगतले. तयाांनी प्रथिर् िुांलयाांना 
धर्कट पदाथच लावून तयाांना टय़ुमलरच्या शतेात सोिले नांतर तयाांच्या पायाला परागकण धर्कटलेले 
ददसले.  
 

नांतर तयाांनी १०० िॉलर खर्ाचर्े ड्रोन तयार करून तयाला घोिय़ार्े केस व धर्कट पदाथच लावला 
तयािुळे िास्त परागकण तयाला धर्कटू लागले, तयात ववद्युत भार ननिाचण होऊन ते केसाांवर 
दटकू लागले म्हणिे पिून िात नव्हते. तयाांनी या ड्रोनर्ा वापर िपानच्या मलमलयि िापोननकि 
या गलुाबी पाने असलेल्या फुलाांवर केला. तयातून परागीभवन होऊ शकते असे स्पष्ट झाले. 
 


